
Språkstörning 
och 

språklig 
sårbarhet

Kan 
genrepedagogik

eventuellt
vara ett stöd i 
klassrummet?



Alla barn och elever ska få 
den ledning och stimulans 
de behöver för att utifrån 
sina förutsättningar 
utvecklas så långt som 
möjligt.



I vilka delar kan ett genrepedagogiskt arbetssätt underlätta för 

elever med språkstörning eller för elever med språklig 

sårbarhet?  



Vad innebär den genrepedagogiska modellen

Sydneyskolan?

Ben 1

En teori om lärande

Vygotskys sociokulturellta 
perspektiv

Ben 2

En teori om språk

Hallidays systemisk-funktionella 
grammatik

Ben 3

En pedagogisk modell

Rotherys och Martins skolgenrer och cykeln för undervisning och 
lärande



 

Skolspråket –  

det kunskapsrelaterade språket 

- skiljer sig från vardagsspråket 

- avgörande för all skolframgång 

- utvecklas inte automatiskt 

 
 

 
 
 



Vad kännetecknar en genre i 

“Sydneymodellen”?

Syfte: Vad vill jag med min text?

Struktur: Hur organiseras texten i steg för att på bästa sätt 

uppnå syftet? 

Språk: Vilka ord och vilken grammatik gynnar bäst mitt 

syfte med texten?



Skolans olika genrer

Personligt

återgivande

text

Narrativ/

berättelse

Rapporter Instruktion Förklaring Argumen-

terande

text

Läser

Skriver

Lyssnar

Muntligt



1. Ta fram din skrivbok

2. Ta upp en blyertspenna

3. Skriv ditt namn på framsidan 

av boken

Räven är ett däggdjur.

Räven har rödbrun päls och 

en tjock yvig svans. Svansspetsen

är vit.

Jag tycker att det borde finnas en 
spelaffär i Rinkeby för att det 
skulle göra mitt och många andra 
ungdomars liv mycket bättre.

Pengar skulle inte slösas på att 
resa flera kilometer för att köpa 
ett spel. Med en affär i området 
skulle pengarna kunna användas 
till viktigare saker. 

Hattarnas och mössornas helt olika 
åsikter ledde till ständiga 
diskussioner i riksdagen. 
Oenigheten medförde att styret 
av landet blev svagt. Det ryktades 
om risk för inbördeskrig så en stark 
ledare efterfrågades. Dessutom 
fruktade adeln de europeiska 
jämställdhetsidealen och stödde 
därför Gustav III. Ytterligare en 
orsak var den ekonomiska krisen i 
landet på grund av krigen.  

Vilka genrer är det?



•Fält:

Vardagsspråk

•Relation:

Novis

Informellt

•Kommunikations-

sätt:

Talspråksliknande

Abstrakt och tekniskt språk

Expert

Formellt

Skriftspråksliknande



Genrepedagogikens text, språk- och lärandeteori i kontrast till andra 

vanliga positioner

Tankefigurer att utmana Genrepedagogik 

Text är inflöde/utflöde Text är genrer

Språk är regler för form Språk är resurser för 

betydelse

Lärande sker naturligt Lärandet sker i interaktion
Holmberg (2009)     



Cykeln för undervisning och 

lärande

1. Bygga  upp 
kunskap om 
ämnesområdet

2. Studera texter 
inom genren 
för att få 
förebilder

3. Skriva en
gemensam text

4. Skriva en

individuell text

Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008,

Bedömning



Vad innebär den pedagogiska modellen?

Ett explicit arbetssätt byggt på en lingvistisk modell

Ett starkt strukturerat arbetssätt

Ett systematiskt arbetssätt

Ett arbetssätt med mycket stöttning i form  av ord, begrepp och 
modelltexter



Stöttning / scaffolding

Närmaste utvecklingszon / The Zone of Proximal Developement



Det talade språket som bro 

över till skriftspråket i alla 

ämnen

Kursinnehåll används 

för språkutveckling







Semantik och pragmatik
innehåll

användning

Fas 1

Träna på fasta fraser genom att: 

• samtala om en bild från en vardaglig 

situation.

Var tror du de är?

När på dagen tror du det är?

• läsa i kör efter läraren

• Vad säger Ali, Sabrina, pappa osv?

• dramatisera













Semantik-innehåll-berätta

Fas 1





Äta, äta, äta
Igår åt jag frukost, lunch och middag hemma.
Först åt jag frukost. Jag åt yoghurt och drack juice.
Sen åt jag lunch. Jag åt korv och potatismos.
Till slut åt jag middag. Jag åt hamburgare och pommesfrites.
Jag tyckte bäst om middagen.

Äta, äta, äta
Igår åt jag frukost, lunch, mellanmål och middag hemma. Jag var 
hemma hela dagen och åt och åt och åt.

Först åt jag frukost. Jag åt hallonyoghurt och drack kall juice. Juicen var 
jättegod för att den var färskpressad.

Sen åt jag lunch. Jag åt kokt korv och potatismos. Jag tog mycket senap 
och ketchup. Jag gillade det för moset smakade mycket. Mamma tyckte 
inte om det för att hon tyckte jag lekte med maten.

Till slut åt jag middag. Jag åt hamburgare och pommesfrites och mer 
ketchup och senap. Jag åt mycket för att jag var hungrig.

På kvällen tyckte jag att det var svårt att sova. Jag var proppmätt. Till 
slut somnade jag och drömde om hamburgare.

Nivå 1 Nivå 2

Fas 2:

dekonstruera text

=modellera



Text kan uttryckas muntligt, 

via bild eller skrift. Redan i 

förskolan och i 

förskoleklassen kan barnen 

uttrycka sig genom olika 

genrer, oftast då muntligt 

och via bilder

Planscherna är 

ett ”levande”

material, de 

förändras 

vartefter 

eleverna 

inhämtar mer 

kunskap om 

genren



Fas 2

Personligt återgivande text

Först fick vi vänta på bussen som var försenad. När bussen kom
sa chauffören att vi inte fick kliva på. Då blev min fröken arg och 
sa: ”Vi ska komma på, vi har väntat tillräckligt länge.” Efter lite tjat 
kom vi på och alla blev väldigt glada för vi var trötta på att vänta. 
Sen kom vi fram till vikingabyn och där berättade en bybo en saga 
för oss om en pojke som hette Oskar och levde i byn för länge, 
länge sen. Jag tyckte sagan var spännande och att hon som 
berättade var trevlig.

Efter det…





Cykeln för undervisning och 

lärande

1. Bygga  upp 
kunskap om 
ämnesområdet

2. Studera texter 
inom genren 
för att få 
förebilder

3. Skriva en
gemensam text

4. Skriva en

individuell text

Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008,

Bedömning



Tema: Växter i närområdet

Förmåga:
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapskrav:
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några 

djur och växter.

Centralt innehåll:
Djurs och växters livscykler, djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande växter.



Utveckling av 

registerkontinuumet

Igår när jag var ute i skogen 

såg jag en blå blomma med 

något vit i mitten. Den var jätte-

fin. 

Blåsippan är en vårblomma. Den 

har sex kronblad och många 

ståndare med vitt frömjöl.

Blomman finns i lundar och skogar

upp till mellersta Sverige.





Språk när man grupparbetar

• Skulle vi kunna…?

• Jag har en idé. Vad tycker ni om…?

• Kanske kan vi

• Jag tror att om vi…

• Borde vi inte…?



Kommunikationssätt



Fas 1
Innehåll-



Fas 1

Skärmövning

Innehåll: bygga ord och begrepp



Fas 1

Plocka isär en växt och namnge delar

Innehåll dvs bygga ordförråd och begrepp



Instruktion
Form och innehåll dvs att bygga meningar med rätt begrepp



”Sexfältare” till komponentrapport

Vad heter 

blomman?

Hur ser roten 

ut?

Hur ser stjälken 

ut?

Hur ser bladen 

ut?

Hur ser 

blomman ut?



Fas 2
Form: att sätta ihop meningar



Stöttning efter dekonstruktion



Stöttning av struktur och språkliga drag i en 

komponentrapport



Fas 3: Gemensam textkonstruktion



Fas 4: Självständig textkonstruktion



Fas 4: Självständig textkonstruktion

nyanlända





Abstraktionstrappan
(förenklat från Haykava S. I Vårt språk och vår värld, Aldus/Bonniers)

1. Kon Maj-Ros

2. Kor

3.Husdjur

4. Jordbruksfastighets realkapital

5. Ägodel

6. 

Förmögenhet

Var i trappan befinner sig din

Undervisning/Lgr 11 i olika årskurs-

spann 1-3, 4-6 och 7-9? 


